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 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع الثاين والعشرون

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧نيويورك، 

 التمييز العنصريانتخاب تسعة أعضاء يف جلنة القضاء على 
  كانون١٩  تنتهي مدة واليتهم يفاألعضاء الذينليحلوا حمل 

  من االتفاقية٨، وفقاً ألحكام املادة ٢٠٠٨ يناير/الثاين

 مذكرة من األمني العام

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، سيدعو           ٨ من املادة    ٤عمـالً بالفقرة     -١
 كانون  ١٧ إىل عقد االجتماع الثاين والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية مبقر األمم املتحدة يف               األمـني العام  

 تنتهي األعضاء الذين، النتخاب تسعة أعضاء يف جلنة القضاء على التمييز العنصري ليحلوا حمل ٢٠٠٨يناير /الثاين
وترد يف املرفق الثاين أمساء األعضاء التسعة ). انظر املرفق األول (٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٩مـدة واليتهم يف     

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩اآلخرين الذين ستستمر عضويتهم يف اللجنة حىت 

  من االتفاقية، دعا األمني العام الدول األطراف، يف مذكرة شفوية           ٨ مـن املـادة      ٣وطـبقاً للفقـرة      -٢
 . شهرين، ترشيحاهتا النتخاب تسعة أعضاء يف اللجنة       ، إىل أن تقدم، يف غضون     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٧مؤرخـة   

وستخطر األمانة الدول األطراف، يف إضافات إىل هذه        .  ورد اثنا عشر ترشيحاً    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧وحىت  
فيما يلي أمساء   ترد  و.  من ترشيحات وبيانات سري ذاتية     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧املذكـرة، مبـا قد تتلقاه بعد        

 :انب الدول األطراف اليت رشحتهم مبيَّنة بني قوسنياملرشحني إىل ج
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 موفونوأفت. السيد أليكسي س )االحتاد الروسي(
 السيد خوسيه فرانسيسكو كايل تساي )غواتيماال(
 اطمتا بنتا فيكتوار داه ديالو فالسيدة  )وركينا فاسوب(
 إيون دياكونو السيد  )رومانيا(
 لسيد هوانغ يونغ آنا )مجهورية الصني الشعبية (
 لسيد ديليب الهرييا )اهلند(
 طيف حسينوفلالسيد  )أذربيجان(

 لسيد جان غي ماري لويا )هاييت(
 لسيد كريس بيتر مايناا )مجهورية ترتانيا املتحدة(
 السيد باستور إلياس مورييو مارتينيس )كولومبيا(
 روسبري ريتشارد ب-السيد بيري  )الواليات املتحدة األمريكية(

 
 .ويتضمن املرفق الثالث بيانات سرية املرشحني الذاتية كما قدمتها الدول األطراف املعنية -٣
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 املرفق األول

 أعضاء اللجنة التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم 
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٩يف 

 -١ موفونوأفت. السيد أليكسي س )االحتاد الروسي(

 -٢ فرانسيسكو كايل تسايالسيد خوسيه  )غواتيماال(

 -٣ ديالوالسيدة فاطمتا بنتا فيكتوار داه  )بوركينا فاسو(

 -٤  بارديل-السيدة باتريشيا نوزيفو جانواري  )جنوب أفريقيا(

 -٥ السيد راغافان فاسوديفان بيالي )اهلند(

 -٦  ريتشارد بروسبري-السيد بيري  )الواليات املتحدة األمريكية(

 -٧  تانغ تشينغيانالسيد )الصني(

 -٨ السيد لويس فالنسيا رودريغيس )إكوادور(

 -٩ السيد ماريو خورخي يوتزيس )األرجنتني(
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 املرفق الثاين

 أعضاء اللجنة التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم 
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩يف 

 -١ حممود أبو النصرالسيد  )مصر(

 -٢ السيد نور الدين أمري  )اجلزائر(

 -٣ رجييس دو غوت السيد  )فرنسا(

 -٤ إيومسان) ديودوين(  السيد كوكو ماوينا إيكا كانا )توغو(

 -٥ السيد أنور كمال )باكستان(

 -٦ السيد مورتن كيايروم )الدامنرك(

 -٧ ليندغرين ألفيس. السيد جوزيه أ )الربازيل(

 -٨  ألكسندر سيسيليانوس-السيد لينوس  )اليونــان(

ملكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا      امل(
 )الشمالية    

 -٩ السيد باتريك ثورنبريي
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 املرفق الثالث

 بيانات السرية الذاتية للمرّشحني

 أفتونوموف. السيد ألكسي س
 )االحتاد الروسي(

 :تاريخ ومكان امليالد .١٩٥٩مارس / آذار٩
تغالية والبولندية واإليطالية الروسية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والرب  

 .والبلغارية واألملانية والصربية والفنلندية
 :لغات العمل

 ؛اجلامعة احلكومية للعلوم اإلنسانيةبأستاذ  : اليوم- ٢٠٠١
احـث أقدم ورئيس قسم يف معهد الدولة والقانون          ب : الـيوم  - ١٩٩٤

 .)األكادميية الروسية للعلوم(

 :ةالوظيفة احلالي/املنصب احلايل

 ؛عضو يف اجلمعية الروسية للعلوم السياسية : اليوم- ١٩٨٥
مدرسة " رابطةعضـو يف مكتب جملس التنسيق يف        : ١٩٩٨ - ١٩٩١

 ؛"الثقافة الدميقراطية
مستشـار وعضـو يف جملس إدارة املؤسسة اخلريية         : ١٩٩٩ - ١٩٩١
 ؛"إنترليغل"الدولية 
 ؛عضو جملس مركز اجلهود الطوعية : اليوم- ١٩٩٣
 ؛عضو يف اجلمعية الروسية لنظرية العالقات الدولية: ١٩٩٤ - ١٩٩٣
مديـر جمموعـة التنسيق والتحليل املعنية بالتعاون مع         : ٢٠٠٠-١٩٩٦

 التابعة  األقاليمية جلنة العالقات العامة والعالقات      ضمناملنظمات العامة   
 ؛حلكومة موسكو

يشرف عضو يف جملس خرباء القانون الدستوري الذي         : اليوم - ١٩٩٧
رئيس متشاِرك  : ٢٠٠٢(الحتاد الروسي،   يف ا علـيه رئيس جملس الدوما      

 ؛)للمجلس
  ؛عضو يف جملس اخلرباء التابع ألمني املظامل الروسي : اليوم- ١٩٩٩
 ؛رئيس جملس معهد تطوير النظم االنتخابية : اليوم- ١٩٩٩
ة عضو اجمللس االستشاري الدويل للمؤسسة الدولية املعني : اليوم- ٢٠٠٠

 ؛بالنظم االنتخابية
ممـثل جملـس االحتـاد لـدى احملكمة الدستورية           :٢٠٠٠١ - ٢٠٠٠

 ؛لالحتاد الروسي

 :األنشطة املهنية الرئيسية
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 ؛القضاة يف موسكواختبار مؤهالت عضو يف هيئة : ٢٠٠٦-٢٠٠٢
الدستوري الحتاد روسيا   اإلطار  عضو يف جلنة صياغة      : الـيوم  - ٢٠٠٢

 ؛وبيالروس، ورئيس فريق اخلرباء الروسي
 . جلنة القضاء على التمييز العنصري يفعضو : اليوم- ٢٠٠٣

 :الوظائف
عهد موسكو احلكومي مب وحماضر وأستاذ مساعد   مدرس: ١٩٩٤-١٩٨٤

 ؛للعالقات الدولية، شعبة القانون
امعـة موسـكو احلكومية، شعبةجبأسـتاذ مسـاعد      :١٩٩٢-١٩٩٠

 ؛علم االجتماع
 ؛"The Line"املدرسة العليا اخلاصة بأستاذ القانون : ١٩٩٣-١٩٩١
 الربملاين  العملمديـر اإلدارة القانونية ملؤسسة تطوير       : ٢٠٠٢-١٩٩٤

 ؛يف روسيا
 ؛أستاذ باملعهد املستقل للقانون الدويل: ١٩٩٧-١٩٩٥
 ؛غريبودوف للقانون الدويل واالقتصاد. س. أستاذ مبعهد أ: ٢٠٠١-١٩٩٩
ستقلة تقدمي املساعدة التقنية إىل رابطة الدول امل      برنامج  خـبري   : ٢٠٠٣

  ".الدميقراطية احمللية واحلكم الذايتتعزيز " يف جمال )TACIS( وجورجيا
كلية (خـريج معهـد موسـكو احلكومـي للعالقات الدولية           : ١٩٨١

 ؛)القانون الدويل
 ؛دكتوراه يف القانون من معهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية: ١٩٨٤
جتماعي واالقتصادي لشعبة النهوض باملهارات      اال القسمخريج  : ١٩٨٦

 ؛املهنية، معهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية
 الصيفية السادسة عشرة حلقوق اإلنسان اليت       اجلامعـة خـريج   : ١٩٩٥

 ؛نظمتها املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان
دكـتوراه يف العلـوم القانونـية، معهد الدولة والقانون التابع           : ١٩٩٩
 .ية الروسية للعلوملألكادمي

 :اخللفية التعليمية

 :  هيئات حكوميةأعمالاملشاركة يف 
تتعلق مبا  شارك يف إعداد مواد حتليلية لوزارة اخلارجية ويف صياغة قوانني           

املستهدفة األعمال اخلريية واملنظمات غري     " و "األحزاب السياسية : "يـلي 
سوفيات األعلى،  ، يف إطـار األفـرقة العاملـة التابعة جمللس ال          "للـربح 

الضمانات القانونية ألنشطة   " و "األنشطة الطوعية " و "املنظمات العامة "و

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
املـيدان ذي الصـلة بوالية هيئة       

 : املعنيةاملعاهدة
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حماكم األحداث يف االحتاد    " و "الصـناديق غـري التجارية    " و "املعارضـة 
.لس الدوما يف االحتاد الروسيجمل، يف إطار األفرقة العاملة التابعة "الروسي

 : دوليةحمافلاملشاركة يف 
 .رات أكادميية دولية وإقليمية وحمليةشارك يف عدة مؤمت

ـ  ف العديـد من املنشورات يف روسيا وكازاخستان وبلغاريا واململكةألَّ
   ؛) صفحة٩ ٥٠٠أكثر من : جمموع عدد الصفحات(املتحدة 

 ؛)١٩٩٥موسكو، منذ عام  ("ةطة التمثيليالسل"عضو يف هيئة حترير صحيفة 
 ؛"منتدى أوروبا الشرقية"عضو يف جمموعة البحث الدولية 

نشرة القانون الدستوري،   "عضـو يف هيـئة حترير الطبعة الروسية جمللة          
 ؛)١٩٩٩موسكو، منذ عام  ("أوروبا الشرقيةب  اخلاصستعراضاال

نشرة احلوار داخل   : آفاق السياسة األوروبية  "عضـو يف هيئة حترير جملة       
 ؛)٢٠٠٠اليدن، هولندا، منذ عام (" أوروبا

  ".مسائل قضاء األحداث"رئيس حترير نشرة خمتارات 

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 كايل تسايالسيد خوسيه فرانسيسكو 
 )غواتيماال(

 :تاريخ ومكان امليالد .، ِتكبان، غواتيماال١٩٦١سبتمرب / أيلول٢٧

 :لغات العمل .نكليزية والكاكتشيكيلاإلسبانية واإل

كتب نائب الرئيس جبمهورية غواتيماال معين بقضايا الشعوب        مبمستشار  
 .األصلية وتنفيذ االلتزامات الدولية

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

دة العالقات الدولية    بوحَ من الرئاسة مكلف  مفـوض   : ٢٠٠٧-٢٠٠٣
الشعوب ضد   التمييز والعنصرية    للجـنة الرئاسية ملكافحة   والـتعاون يف ا   

 ؛األصلية يف غواتيماال

حقـوق الشعوب األصلية يف مركز      بـرنامج   مديـر   : ٢٠٠٣-١٩٩٥
 ؛اإلجراءات القانونية يف جمال حقوق اإلنسان

األوىل اليت أجريت يف    االستفتائية  لعملية  ل مقـرر    -مستشـار   : ١٩٩٥
األصلية يف اإلعالن األمريكي حلقوق الشعوب  غواتـيماال بشأن مشروع     

إطـار مـنظمة الـدول األمريكية، ومستشار مستقل هليئة التنسيق بني            
 ؛الشعوب األصلية يف غواتيماال

تـوىل الربط بني حركة املزارعني يف غواتيماال واجملتمع   : ١٩٩٥-١٩٨٦
 عن اإلشراف على املشاريع الريفية يف مركز الدراسات         الـدويل، فضالً  

 ؛الشاملة والتنمية اجملتمعية
 .أعمال متنوعة يف فانكوفر بكندا: ١٩٨٥-١٩٨٢

 :األنشطة املهنية الرئيسية

طالـب يف كلـية العلوم القانونية واالجتماعية جبامعة         : ٢٠٠٧-٢٠٠٥
 ؛ماريانو غالفيز، املدرسة اإلقليمية لتشيمالتينانغو، ناجح يف السنة الثالثة

 الثانوي؛معهد ِتكبان للتعليم : ٢٠٠٤

  ؛إمريخ فليشمان. قين املهين دعهد التامل: ١٩٨٠-١٩٧٩

 ؛)غواتيماال(معهد ِتكبان املختلط للتعليم األساسي : ١٩٧٨-١٩٧٦

 .)غواتيماال(، ِتكبان "١٥٢٤يوليه / متوز٢٥ "مدرسة البنني: ١٩٧٤-١٩٦٩

 :اخللفية التعليمية

 ؛مؤسس اللجنة الريفية ملنطقة ألتيبالنو: ١٩٨٢

 ؛تشو توم احلائزة جلائزة نوبل للسالممستشار سياسي لريغوبرتا من: ١٩٩٣-١٩٩١

لفريق العامل املعين بالسكانلكسـب الدعم    ل أعمـال : ٢٠٠٧-١٩٨٥
األصـليني، واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وجلنة حقوق

 ؛اإلنسان، وحمفل األمم املتحدة الدائم للسكان األصليني

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
 هيئةاملـيدان ذي الصـلة بوالية       

 :املعنيةاملعاهدة 
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كتب التنفيذيمـندوب مناوب لريغوبرتا منتشو يف امل      : ١٩٩٣-١٩٨٧
  ؛للمجلس الدويل ملعاهدات اهلنود

 ؛ املايا يف غواتيماالشعبعضو مؤسس هليئة التنسيق بني منظمات : ١٩٩٤

 عضو مؤسس يف مركز؛املايا يف غواتيماال  شعب  مؤسـس احتاد    : ١٩٩٥
 عضو يف اهليئة التنفيذية ملركز؛اإلجراءات القانونية يف جمال حقوق اإلنسان

.سامايتشولُ ملؤسسة التنفيذية واهليئة اجملتمعية، والتنمية ةالشامل الدراسات
انتدب لكسب دعم حكوميت غواتيماال واملكسيك حلل مسألة تعيني املقرر
.اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني        
اضـطلع مبسـؤولية الترويج لدى األحزاب السياسية ملقترح اإلصالحات

  اخلاصة بالشعوب األصلية؛ورية الدست

منسـق اللجـنة الدائمـة لإلصـالحات الدسـتورية اخلاصة: ١٩٩٦
 ؛بالشعوب األصلية

نائـب رئـيس املكتـب التنفـيذي للمجلس الدويل: ٢٠٠٠-١٩٩٧
 ؛ملعاهدات اهلنود

خبري. رئـيس املكتب التنفيذي للمجلس الدويل ملعاهدات اهلنود       : ٢٠٠٠
 .ى التمييز العنصريلقضاء عليف جلنة امستقل 
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 ∗داه ديالوالسيدة فاطمتا بنتا فيكتوار 
 )بوركينا فاسو(

 :تاريخ ومكان امليالد .، تونغان، بوركينا فاسو١٩٤٥أغسطس / آب١٨

 :لغات العمل .والر والديوالالفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية والصينية والب

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل .٢٠٠١سبتمرب /دبلوماسية برتبة وزير مفوض من الدرجة اخلاصة، متقاعدة منذ أيلول

 :زارة اخلارجية يف بوركينا فاسوبو  عملت:١٩٨١-١٩٧٢

رئيسة دائرة: ١٩٧٢مـايو   /يـناير إىل أيـار    /مـن كـانون الـثاين      -
 يف إدارة الشؤون السياسية؛أوقيانوسيا /آسيا

مديرة الشؤون  : ١٩٧٦أكتوبر  / إىل تشرين األول   ١٩٧٢مـايو   /مـن أيـار    -
 األفريقية؛

مكتب: ١٩٧٧سبتمرب  / إىل أيلول  ١٩٧٦أكتوبر  /مـن تشـرين األول     -
 األمني العام للشؤون اخلارجية؛

مستشارة: ١٩٨١ديسمرب  / إىل كانون األول   ١٩٧٧سبتمرب  /من أيلول  -
 .تب وزير اخلارجيةفنية يف مك

مستشـارة أوىل يف سفارة بوركينا فاسو يف بيجينغ مكلفة :١٩٨٧-١٩٨٢
 .اهلند واليابان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةشؤون العالقات مع ب

وزيـرة مستشارة يف بعثة بوركينا فاسو الدائمة لدى األمم :١٩٨٩-١٩٨٧
 .املتحدة يف نيويورك

 :اخلارجية يف بوركينا فاسووزارة بعملت  :١٩٩٤-١٩٨٩

إدارة الشؤون: ١٩٩٠مايو  / إىل أيـار   ١٩٨٩سـبتمرب   /مـن أيلـول    -
 اإلدارية واملالية؛

مديرة: ١٩٩١ديسمرب  / إىل كـانون األول    ١٩٩٠مـايو   /مـن أيـار    -
 التعاون الدويل؛

أمينة عامة: ١٩٩٤فرباير  / إىل شباط  ١٩٩١ديسمرب  /من كانون األول   -
 .للشؤون اخلارجية

 .مستشارة دبلوماسية لرئيس بوركينا فاسووسفرية  :٢٠٠١-١٩٩٤

 :األنشطة املهنية الرئيسية

                                                      

ميكن االطالع على السرية الذاتية املفصلة للمرشحة بالفرنسية كما قدمتها حكومة بوركينا فاسو، مبا               ∗ 
حلقوق اإلنسان على شبكة السامية  املتحدة يف ذلك معلومات مفصلة عن أنشطتها املهنية وغريها، يف موقع مفوضية األمم

 .األمانة يف سجالت ، وكذلك(http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/elections.htm)اإلنترنت 
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 ختصص يف العالقات الدولية، معهد،دبلوم فرنسي يف العلوم السياسية :١٩٦٧
 ).فرنسا(الدراسات السياسية يف جامعة باريس 

 ).فرنسا(آساس /ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، باريس :١٩٧٠

 :١٩٧١ إىل ١٩٧٠تدريب دبلوماسي، من 

دبلـوم التدريـب الدبلوماسـي، مؤسسـة كارنيجي للسلم، جنيف -
 ؛)سويسرا(

 ؛)سويسرا(معهد الدراسات الدولية العليا، جنيف  -

 ؛)سويسرا(املعهد األفريقي يف جنيف  -

 .دورات تدريبية يف منظمات دولية مقرها جنيف -

 

 :اخللفية التعليمية
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 دياكونوون السيد إي
 )رومانيا(

 :تاريخ ومكان امليالد .، ستياري، غوري، رومانيا١٩٣٨أكتوبر / تشرين األول٢٣

 :لغات العمل .الفرنسية واإلنكليزية والروسية

احلماية القانونية  "أسـتاذ جبامعـة سـبريو هاريـت ببوخارست، ختصص           
 ؛"حلقوق اإلنسان

 ".قانون الدويل العامال"أستاذ باجلامعة احلكومية لبوخارست، ختصص 

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

ــية،    ــوزارة اخلارج ــي ب ــانون ودبلوماس ــل ق ، ١٩٨٠-١٩٦٠رج
 ؛٢٠٠٤-٢٠٠١، ١٩٩٣-١٩٨٦

مـندوب بالبعـثة الدائمـة لرومانيا لدى منظمة األمم املتحدة، نيويورك،            
 ؛١٩٨٦-١٩٨١

جتماعات ممـثل منـتدب للمشاركة يف مؤمترات لتدوين القانون الدويل وا          
 أخرى ملنظمة األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛

 ؛٢٠٠١-١٩٩٣سفري رومانيا يف الدامنرك واالحتاد الروسي، 

أسـتاذ القـانون الدويل، وحقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية، واملنظمات          
ــية   ــنظمات األوروب ــية وامل ــية، -األوروب ، ١٩٩٣-١٩٩١ األطلس

 . وحاليا٢٠٠٧ً-٢٠٠١

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 ؛١٩٥٦-١٩٥٢املعهد التربوي، كرايوفا، رومانيا، 

 ؛١٩٦٠-١٩٥٦كلية احلقوق، جامعة بوخارست، 

 ؛١٩٦٨-١٩٥٦دكتوراه من معهد الدراسات العليا جبنيف، 

 .١٩٧١مناقشة رسالة دكتوراه، جنيف، 

 :اخللفية التعليمية

 ؛١٩٩١-١٩٨٨اية األقليات،  التمييز ومحملنععضو يف اللجنة الفرعية 

 ؛٢٠٠٣-١٩٩٢عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري، 

 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢رئيس جلنة القضاء على التمييز العنصري، 

 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تتعلق حبقوق        يف إطار شارك يف اجتماعات    
 اإلنسان، ويف دورات للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛

رك يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب          شا
، وأسهم ٢٠٠١، )جنوب أفريقيا (ربان  ي، د  من تعصب   بذلك ومـا يتصـل   

 .يف سياق األعمال التحضريية للمؤمتربدراسات 

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
هيئة املـيدان ذي الصـلة بوالية       

 : املعنيةاملعاهدة
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 ؛)بالرومانية (١٩٩٩ األلفية الثالثة، األقليات يف

 ؛)برعاية اليونسكو (٢٠٠٤األقليات من عدم التمييز إىل اهلوية، 

 ؛)بالرومانية (٢٠٠٧احلماية القانونية حلقوق اإلنسان، 

 ؛)بالرومانية (٢٠٠٦التمييز العنصري، 

 ).خارستوبيف برعاية مركز األمم املتحدة  (٢٠٠٧التمييز العنصري، 

 :املنشورات
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 يونغ آنهوانغ السيد 
 )مجهورية الصني الشعبية(

 :تاريخ ومكان امليالد .، هبونان يف الصني١٩٤٥يوليه / متوز٢٣
 :لغات العمل .الصينية واإلنكليزية

ضـو جملس إدارة اجلمعية اآلسيوية األفريقية للتنمية والتبادل، مجهورية          ع
 .الصني الشعبية

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 ؛سفري مجهورية الصني الشعبية يف إريتريا: ٢٠٠٦-٢٠٠٣
املمثل الدائم جلمهورية الصني الشعبية لدى اللجنة االقتصادية        : ٢٠٠٣-١٩٩٩

 ؛٥٩ إىل ٥٦واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ؛ حضر الدورات من 
ممـثل مناوب دائم جلمهورية الصني الشعبية لدى األمم         : ١٩٩٦-١٩٩٢

نظمات الدولية يف فيينا؛ شارك يف اجتماعات تتعلق         امل وسـائر املـتحدة   
ـ  املعوقني، والشيخوخة، واملرأة، واملخدرات، والتنمية االجتماعية، ومنع       ب

 ؛اجلرمية، والعدالة اجلنائية، إخل
ــرات،  : ١٩٩٩-١٩٩٦ ــية واملؤمت ــنظمات الدول ــار، إدارة امل مستش

 .وزارة اخلارجية

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 يف معهد راوول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، درس: ١٩٩١
يف لوند بالسويد، وشارك يف الربنامج الدويل العايل حلقوق اإلنسان الذي           

 ؛نظمته احلكومة السويدية
 .خترج من جامعة بكني للدراسات الدولية: ١٩٦٩

 :اخللفية التعليمية

اسعة املتعلقة بالتعاون اإلقليمي     للوفد الصيين حلقة العمل الت     ضر بصفته رئيساً  ح
لقة ح و مـن أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛           

دراسـية بشأن استخدام الصكوك القانونية ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال؛          
التشاور اإلقليمي املتعلق باملؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي         عملية  و
 ؛طفال ألغراض جتاريةلأل

حضر بصفته نائب رئيس الوفد الصيين االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث 
 سعياً"عشر ملنظمة العمل الدولية؛ واملؤمتر الدويل الذي عقد حتت عنوان           

 ؛"رابطة أمم جنوب شرق آسيا من املخدراتمنطقة إىل إخالء 
عاملي الثالث حلقوق    للوفد الصيين املؤمتر ال     مناوباً حضـر بصـفته ممـثالً     

اإلنسـان؛ ومؤمتـر األمـم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني؛            
 ؛وجلسات اللجنة الثالثة للجمعية العامة

 إلدارة املنظمات الدولية واملؤمترات بوزارة اخلارجية       اضطلع بصفته مديراً  
 .مبلف حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية على صعيد األمم املتحدة

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
 هيئةاملـيدان ذي الصـلة بوالية       

 : املعنيةاملعاهدة
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 الهرييالسيد ديليب 
 )اهلند(

 :تاريخ ومكان امليالد .، نيودهلي١٩٤٥يوليه / متوز٩
 :لغات العمل .)معرفة عملية(اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية 

 ؛دبلوماسي متقاعد
 ).Observer Research Foundation (ث والرصد متميز يف مؤسسة األحبازميل

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 ؛سفري لدى فرنسا: ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 ؛سفري لدى إسبانيا: ٢٠٠٤-٢٠٠١
 ؛، وزارة اخلارجية)معين باملنظمات الدولية(أمني مساعد : ٢٠٠١-١٩٩٨
 ؛عميد معهد السلك الدبلوماسي: ١٩٩٨-١٩٩٧
 ؛األمريكيتنيمث شعبة ا واحمليط اهلادئ  آسيةرئيس شعب: ١٩٩٧-١٩٩٢
 ؛سفري لدى بريو وبوليفيا: ١٩٩٢ -١٩٨٩
على الصعيد احلكومي ويف إطار     اضطلع بعدة مسؤوليات    : ١٩٨٩-١٩٦٧
 . الواليات املتحدة وبنغالديش والفلبني وكينياإىللهند لبعثات 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 :ليميةاخللفية التع  .ماجستري من جامعة دهلي
 ؛ترأس الوفد اهلندي املشارك يف مؤمتر روما املتعلق بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

الدبلوماسية املتعددة األطراف على صعيد األمم املتحدة، جمال خربة طويلة يف 
األمن ونزع السالح قضايا وحركة بلدان عدم االحنياز، والكمنولث، تشمل       

 ؛والقضايا االجتماعية  وتغري املناخ والبيئةوالقانون الدويل وحقوق اإلنسان
 ؛شارك يف عدة دورات للجمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان السابقة

ل اهلـند يف اللجنة الرابعة، واللجنة اخلاصة ملناهضة الفصل العنصري،           مـثّ 
 ؛)جلنة األربعة والعشرين(واللجنة اخلاصة املعنية بإهناء االستعمار 

ارير الوطنية للهند املقدمة إىل هيئات الرصد املعنية        أشـرف على إعداد التق    
 ؛مبختلف صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

شـارك يف عملـية تعديل قوانني حملية ملطابقتها مع صكوك األمم املتحدة             
 .حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها اهلند

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
 هيئةاملـيدان ذي الصـلة بوالية       

 :املعنيةهدة املعا

ــند ــية لله ــة اخلارج ــرين: السياس ــرن احلــادي والعش ــرنامج للق  ب
)Indian Foreign Policy: An Agenda for the 21st Century( ،؛١٩٩٧

 ؛٢٠٠٢، )باإلسبانية( سنة من التفاعل ٢٠٠٠: اهلند وإسبانيا
 صحف وجمالت   يف وأسهم مبقاالت  خالل اجتماعات دولية     قـدم عروضاً  

 مواضيع تتعلق بالسياسة النووية واألمنية، وتغري املناخ، واحملكمة         تناول فيها 
 .اجلنائية الدولية وغري ذلك

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 حسينوفالسيد لطيف 
 )أذربيجان(

 :تاريخ ومكان امليالد .، أذربيجان١٩٦٤فرباير / شباط١
 :مللغات الع .اإلنكليزية والروسية واألملانية واألوكرانية

يف ) الربملان(مديـر إدارة القـانون الدسـتوري بأمانـة اجمللـس اِمللّي             
  .مجهورية أذربيجان

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

بكلية ) غري متفرغ (أستاذ القانون الدويل العام      :٢٠٠٢يوليه  /مـنذ متوز  
 ؛العالقات الدولية والقانون الدويل، جامعة باكو احلكومية

مدير إدارة القانون الدستوري بأمانة  :٢٠٠١يناير /ينمـنذ كـانون الثا  
  ؛يف مجهورية أذربيجان) الربملان(اجمللس اِمللّي 

رئيس شعبة القانون الدويل جبامعة      :١٩٩٦نوفمرب  /مـنذ تشـرين الثاين    
  ؛ أستاذ مث أستاذ مشارك،أذربيجان اخلاصة

 ؛نائب عميد كلية احلقوق جبامعة باكو احلكومية: ١٩٩٥-١٩٩٢
 ؛حماضر أقدم وأستاذ مشارك جبامعة باكو احلكومية: ١٩٩٦-١٩٩٠
باحـث مبعهد الفلسفة والقانون التابع ألكادميية العلوم        : ١٩٩٠-١٩٨٨

  .بأذربيجان

 :األنشطة املهنية الرئيسية

مناقشة رسالة دكتوراه يف العلوم القانونية       :٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩
 ؛)أوكرانيا(بكييف 

نية القانو للدراسات   حتضريمناقشة رسالة    :١٩٩٤توبر  أك/ تشـرين األول   ١٤
 ؛)أوكرانيا(بكييف 

ختـرج مـن كلـية القانون الدويل، جامعة          :١٩٨٦يونـيه   /حزيـران 
 .كييف احلكومية

 :اخللفية التعليمية

 يف احملكمـة األوروبية      خمصصـاً  ُعـيِّن قاضـياً    :٢٠٠٥مـارس   /آذار
 ؛حلقوق اإلنسان

  مستقالً اً الدورة الستني للجنة حقوق اإلنسان خبري      ُعيِّن يف  :٢٠٠٤يوليه  /متوز
 ؛)١٥٠٣اإلجراء ( حالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان اً برصدمعني

 اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة       يف عضو :٢٠٠٤مـارس   /مـنذ آذار  
 ؛أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

املفوضية األوروبية  (يسيا   جلنة فين   يف عضو :٢٠٠٣ديسمرب  /مـنذ كانون األول   
  ؛)للدميقراطية من خالل القانون

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
هيئة املـيدان ذي الصـلة بوالية       

 : املعنيةاملعاهدة
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 املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية      يف عضو :٢٠٠١مارس  /مـنذ آذار  
 .)٢٠٠٧ديسمرب / يف كانون األولواليتهتنتهي (والتعصب 

يف ضـوء القـانون الـدويل الوضعي       " خل اإلنسـاين  الـتد "مفهـوم   
Beynalxalq huquq ve Inteqrasiya Problemleri).(  ،٢٠٠٥باكو ،

  ؛)بالروسية (١٠ إىل ٣، الصفحات من ١العدد 
النظرية  - أسـاليب تنفيذ اإلشراف الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنسان         

مي األستاذ ليفان   مقاالت لتكر (واملمارسـة يف القـانون الـدويل املعاصر         
، ٢٠٠٧، تبيليسي،   )دزي مبناسـبة الذكـرى الـثمانني مليالده       سـي أليك

 ).بالروسية (١٩٩ إىل ١٦٠الصفحات من 
 

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 لويلسيد جان غي ماري ا
 )هاييت(

 :تاريخ ومكان امليالد ).هاييت(جريميي ، ١٩٥٦مايو /أيار ٦

 :لغات العمل .رنسيةاإلنكليزية واإلسبانية والف

  ة؛أناكاونا املتروبولية ائب عميد جامعن

 احلكومية  االقتصادية جبامعة هاييت  م  احلقـوق والعلـو   ة  بكلـي ذ  سـتا أ
 س؛ بران-أو-تببور

 .ثالبحة قوق اإلنسان ومنهجي ح:ةملواد املَُدرَّسا

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 

 ن؛حقوق اإلنساس دريت

 ن؛ اإلنسايف جمال حقوقث لبحا

 ؛يف هاييتن  حالة حقوق اإلنسا"درص"

 ن؛حقوق اإلنسال مبجاق تتعللة رسان ساعدة الطالب الذي يعدوم

 ؛املعوزينص األشخا املساعدة القضائية إىل قدميت

 .للشبابي اجلامعم املساعدة يف جمال التعلي قدميت

 :األنشطة املهنية الرئيسية

س بارية يف هاييت، جامعن ق اإلنساحقوة إعمال بفعاليق تتعلة رسالتقدمي 
 س؛باري،  السوربون-األوىل 

ـ  ة  دام، والي  - نوترة  يف جمال حقوق اإلنسان، جامع      ماجسـتري ة  هادش
 ؛)ةاألمريكية الواليات املتحد(إينديانا 

 هاييتة  جامع،  السياسية العلوم،كلية  يف العلـوم السياسية    سكـالوريو ب
 ؛)١٩٩١(س بران-أو-بورت، احلكومية

س بران - أو -رت  بو احلكومية  هاييتة  جامع،  يف احلقوق  سوريوكـال ب
)١٩٨٤ .( 

 :اخللفية التعليمية

 

 ؛يف هاييتي العنصرز التمييت ودراسة حاالرصد 

ة الدومينيكية  يف اجلمهوري ي  العنصرز  التمييت  ودراسـة حـاال   رصـد   
 ).ناملهاجري اهلايتينيل املتعلقة بالعمات احلاال(

خــرى يف األنشـطة الرئيسـية األ  
هيئة املـيدان ذي الصـلة بوالية       

 : املعنيةاملعاهدة

السافر ل  االستغال(ة  الدومينيكية  يف اجلمهوري   نـتهاك حقوق العمال اهلايتيني    ا
  .)١٩٩١(ن اإلنساق حلقوة األمريكين معهد البلدا، )يالعنصرز أو التميي

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 ∗رتينيسمورييو ماالسيد باستور إلياس 
 )كولومبيا(

 :تاريخ ومكان امليالد . تشوكو-، أنداغويا ١٩٦٣أغسطس / آب٨

 :لغات العمل .اإلسبانية

نائـب مديـر معين مبجتمعات السود واألقليات العرقية والثقافية بوزارة           
  .الداخلية والعدل

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

علقة بالسكان الكولومبيني   مسؤول عن صياغة وتنسيق السياسة العامة املت      
مـن أصـل أفـريقي، ومجاعـات الرايسال يف سان أندريس، وشعب              

 .الغجر/الروما

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 :اخللفية التعليمية .حمام متخصص يف القانون البيئي، وحائز لدبلوم يف حقوق اإلنسان
و  يف وزارة الداخلية مكلف مبسائل جمتمعات السود، وعض        سـابقمديـر

 ١٩٩٤نوفمرب  /تشرين الثاين (جملـس السياسـة االقتصادية واالجتماعية       
 ؛)١٩٩٧يناير / كانون الثاين-

): ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاين  - ١٩٩٧فرباير  /شباط(وزارة اخلارجـية    
حقوق اإلنسان والقانون شؤون عدة مرات، مكلف بإدارة لمستشار ومدير 

القتصادية واالجتماعية والبيئية    مستشار إدارة الشؤون ا    ؛اإلنسـاين الدويل  
املتعددة األطراف فيما يتعلق بشؤون األقليات العرقية، واملهاجرين، والفقر، 

املطلوبة تقارير الواألهداف اإلمنائية لأللفية، ومنظمة العمل الدولية، وإعداد 
واضطلع مبهمة الدفاع عن مصاحل كولومبيا فيما يتعلق . االتفاقياتمبوجب 

 العمال املهاجرين، يف سياق مفاوضات اتفاق التجارة احلرة         حبماية حقوق 
 ؛مع الواليات املتحدة

مندوب احلكومة الكولومبية يف بعثات رمسية لدى هيئات ومنتديات خمتلفة          
يف األمـم املـتحدة، ومـنظمة الدول األمريكية، ومجاعة دول األنديز،            

  ؛ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، والبنك الدويل
س بالنـيابة لوفد كولومبيا املشارك يف املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة           رئـي 

العنصـرية، وعضو فريق العمل الذي قام بصياغة قرار بلدان مجاعة دول            
 مرشح ؛ املتعلق بالوصول إىل املوارد اجلينية ونواجتها   ٣٩١األنديـز رقـم     

مرشح كولومبـيا لعضوية جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ تقدم عليه           

األنشـطة الرئيسـية األخرى يف      
هيئة املـيدان ذي الصـلة بوالية       

 :املعنيةاملعاهدة 

                                                      

ميكن االطالع على السرية الذاتية املفصلة للمرشح باإلسبانية كما قدمتها حكومة كولومبيا، مبا يف ذلك  ∗ 
حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت السامية هنية وغريها، يف موقع مفوضية األمم املتحدة معلومات مفصلة عن أنشطته امل

(http://www.ohchr.org/english/cerd/elections.htm)وكذلك يف سجالت األمانة ،. 
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توغو يف الدور الثاين من التصويت املتعلق باملنصب التاسع بعدما تعادال يف            
 . لكل منهماعدد األصوات احملرزة بثمانني صوتاً

Cuotas Políticas para Grupos Étnicos en Colombia: El Camino 

Hacia y Logros de la Asamblea Nacional Constituyente – 1991, 

Avances en la Igualdad y la Equidad Racial مصرف التنمية للبلدان ،
 . ٢٠٠٦األمريكية، واشنطن، 

Las acciones afirmativas y el Reconocimiento de los Derechos 

Territoriales de los grupos afrodescendientes: La experiencia 

colombiana.           أُعـد بـناء على طلب املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ،
؛ ٢٠٠٣مايو  /ملفوضـية حقـوق اإلنسـان، األمم املتحدة، أيار        الـتابع   

Territorio Minería y Medio Ambiente en el Valle del Río San 

Juan.  La Ley 70 de 1993: Una medida de acción afirmativa a 

favor de la población afrocolombiana – 2002 Mimeo. 

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 ∗ بيترالسيد كريس ماينا
 )مجهورية ترتانيا املتحدة(

 :تاريخ ومكان امليالد . بشينيانغا، مجهورية ترتانيا املتحدة١٩٥٤أبريل / نيسان١٤
 :لغات العمل .اإلنكليزية والسواحيلية

 ؛أستاذ مادة القانون
تدريس القانون الدويل العام، وحقوق اإلنسان، وقانون الالجئني، والقانون         

  ؛اإلنساين الدويل
 اجلامعية العليا يف حبثهم     ةإرشـاد طـالب الدرجة اجلامعية األوىل والدرج       

 ؛عن عمل
؛ )كينيا( نريويب   يف ، ال سيما  عـدة جامعات  بُممـتِحن خـارجي     أسـتاذ   

؛ )جنوب أفريقيا(؛ وويتس )جنوب أفريقيا(؛ وبريتوريا )وغنداأ(وماكرييري 
 ؛؛ وجامعة جنوب أفريقيا)جنوب أفريقيا(وفورت هري 

معهد راؤول واِلنربغ حلقوق اإلنسان       منها ،أسـتاذ زائـر بعدة جامعات     
السويد؛ ومعهد ماكس بالنك للقانون العام       ب  لوند  يف والقـانون اإلنساين  

 أملانيا؛   يف أملانيا؛ وجامعة هامبورغ   ب  هايدلربغ يف  والقانون الدويل  املقـارن 
 . النمسا يفومعهد القانون الدويل والعالقات الدولية جبامعة غراز

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 ؛بالفقراء بدون مقابلتتعلق  قضايا رافع يف :حمام باحملكمة العليا بترتانيا
 املساعدة القانونية   تقدمي: يةرئـيس جلـنة املسـاعدة القانونية التابعة للكل        

  ؛ اجملتمعمن أفراد إىل الفقراء والضعفاء واملشورة جماناً
 اليت يصدرها   حلولية القانون اإلنساين الدويل   عضـو يف اجمللس االستشاري      

 ؛، الهايAsserمعهد 
 ، جملس إدارة عدة مؤسسات إقليمية ووطنية معنية حبقوق اإلنسان          يف عضو

 . واحلكم الدستوري،قانون وسيادة ال،والدمقرطة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 ؛١٩٨٩دكتوراه يف القانون، جامعة كونستانز، أملانيا، 
 ؛١٩٨٤ماجستري يف القانون، جامعة دار السالم، ترتانيا، 

 ؛١٩٨٠بكالوريوس يف القانون، جامعة دار السالم، ترتانيا، 

 :اخللفية التعليمية

                                                      

ميكـن االطالع على السرية الذاتية املفصلة للمرشح باإلنكليزية كما قدمتها حكومة مجهورية ترتانيا               ∗ 
ــ ــتحدة  امل ــم امل ــية األم ــع مفوض ــامية تحدة يف موق ــت   الس ــبكة اإلنترن ــلى ش ــان ع ــوق اإلنس حلق

(http://www.ohchr.org/english/cerd/elections.htm)وكذلك يف سجالت األمانة ،. 
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 .١٩٩٠دبلوم التعليم العايل، جامعة كاسيل، أملانيا، 
وما  األجانب وكرهحضر املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري  

 ؛٢٠٠١ربان، جنوب أفريقيا، ي، د من تعصببذلكيتصل 
، الذي نظمته   الوصول إىل العدالة يف أفريقيا وخارجها     املتعلق ب لمؤمتر  لمقرر عام   

تشرين يف   بليلونغوي، مالوي،    املـنظمة الدولـية إلصـالح القـانون اجلنائي        
 ؛٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 يف جمال تدريب القضاة واملدعني العامني وأفراد الشرطة وموظفي السجون         
 .؛برنامج األمم املتحدة اإلمنائيبتنسيق من حقوق اإلنسان، 

 .امناصرة األقليات من الشعوب األصلية يف ترتانيا والدفاع عنه

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
هيئة املـيدان ذي الصلة بوالية      

 :املعنيةاملعاهدة 

Human Rights of Indigenous Minorities in Tanzania and the 

"Courts of Law"  ٤، العدد ١٤، اجمللـد ،International Journal of 

Group and Minority Rights ،٢٠٠٧. 
Law and Justice in Tanzania)  دار )بيسمباُحرِّر مبشاركة هيلني كيجو ،

 .٢٠٠٧، Mkuki na Nyota Publishers :السالم
 Searching for Sense and Humanity: Civil Society and the 

Struggle for a Better Rwanda، )   ُحـرِّر مبشـاركة إديـث كيباالما( ،
 .٢٠٠٦، Fountain Publishers Ltd  :كامباال

 Liberating the Slave of the Slave: Contribution of the New" 

Protocol on the Rights of Women in Africa to the Struggle for 

"Gender Equality, ،   يفُنشـرSCHOLLER, Heinrich and Silvia 

Tellenbach (eds.), Faktoren der Enststehung und Uberwindung 

unfreier Arbeit in Europa und in den afrikanischen Kolonien, 

Munster, أملانيا ،،  Lit Verlag ،٥٧، الصفحة ٢٠٠٥. 
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerances 

in Tanzania      ٢، العدد ٦، الـرابطة األفريقـية للعلـوم السياسـية، اجمللـد ،
Occasional Paper Series ،٢٠٠٢. 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 بروسبري ريتشارد - بيري السيد
 )الواليات املتحدة األمريكية(

 :تاريخ ومكان امليالد .، دانفر، كولورادو١٩٦٣
 :لغات العمل  .اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية

  ٢٠٠٧يناير /، منذ كانون الثاينحمام
 مؤسسة ِأرنت فوكس

 ؛)التجارة الدولية/العالقات احلكومية(
  ٢٠٠٧يناير /، منذ كانون الثاينأستاذ مساعد

 ؛ يوتا،كيين، سولت ليك سييت. ج. كلية احلقوق س، جامعة يوتا
  ٢٠٠٧فرباير /، منذ شباطخبري

 .جلنة القضاء على التمييز العنصري، جنيف، سويسرا

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 ثر رحباً  األك ٥٠٠ال     املشورة إىل مديري شركات من قائمة الشركات         تقدمي -
حتديد  العمالء يف مساعدةو،  Fortuneيف الواليـات املتحدة اليت تصدرها جملة 

 ؛األسواق األجنبيةب ذات الصلة السياسية والتنظيمية املعقدة وجتاوز الصعوبات
 جدوى  وحتديد مـنافذ للعمالء إىل األسواق األجنبية،        املسـاعدة يف إجيـاد     -

 املخاطر القانونية والتجارية املتصلة  حد منوالتقليل إىل أدىنالعالقات التجارية، 
 ؛بدخول األسواق اجلديدة

 املشورة إىل العمالء فيما يتعلق مبشاريعهم التجارية يف الواليات املتحدة        تقدمي -
 .مع احلكومة االحتاديةو

 :األنشطة املهنية الرئيسية

؛و، كاليفورنياكلية احلقوق جبامعة بيربداين، ماليب . دكتوراه يف القانون- ١٩٨٩
كلية .  بكـالوريوس يف اآلداب، ختصص رئيسي يف اللغات الرومانية         - ١٩٨٥

 ؛بوسطن، تشيسنات هيل، ماساتشوستس
 نقابة احملامني

 كمةاحمل؛ احملاكم االحتادية للواليات املتحدة،      )١٩٨٩(نقابة احملامني بكاليفورنيا    
اف الدائرة التاسعة   ؛ حمكمة استئن  )١٩٨٩( لكاليفورنـيا    املركـزية  االحتاديـة 

 .)١٩٩٤(بالواليات املتحدة 

 :اخللفية التعليمية

 ،سفري متجول للواليات املتحدة
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول- ٢٠٠١يوليه /متوز

 مكتب الوزير/وزارة خارجية الواليات املتحدة، املكتب املعين بقضايا جرائم احلرب
 
 
 

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
هيئة  الصلة بوالية  ياملـيدان ذ  
 : املعنيةاملعاهدة
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والرتاعات للتصدي للفظائع   تحدة   قام بصياغة السياسات العامة للواليات امل      -
تنفيذ السياسات  لحرب على اإلرهاب يف مجيع أحناء العامل؛ وأدار         واالستجابة ل 

  ؛سفاراهتاووكاالت الواليات املتحدة فيما بني  هاقينستو
عمـل حتـت اإلشراف املباشر لوزيري خارجية الواليات املتحدة باول ورايس؛             -

تحدة، ووزير العدل، ووزير الدفاع، ومستشار       لرئيس الواليات امل   وعمـل مستشاراً  
األمن القومي، ورئيس هيئة األركان العامة، ومدير االستخبارات املركزية، ومستشار          

 ؛البيت األبيض، وغريهم من كبار املسؤولني يف الواليات املتحدة
 ١١ للمفاوضني يف سياق احلرب على اإلرهاب عقب أحداث          عمـل رئيساً   -

 ٢٠٠١سبتمرب /أيلول
أجرى مفاوضات ومشاورات دبلوماسية مع رؤساء دول ووزراء ومسؤولني          -

 مع برملانات أجنبية    تعاون؛ و  خمتلفاً  بلداً ٦٠ أكثر من    يف سـامني حكومـيني   
  ؛متعددة األطراف وومنظمات دولية

 يف أفريقيا وآسيا وأوروبا      بلداً ٤٠حنو   لرئيسل  خاصاً  بصـفته مـبعوثاً     زار -
  ؛ب آسياوالشرق األوسط وجنو

 جهود إحالل السالم    لإلسهام يف قام بزيارات متكررة إىل مناطق الصراعات        -
 ؛واالستقرار وبناء سيادة القانون

وسائط إعالمية  (أجـرى لقـاءات منتظمة مع وسائط إعالمية دولية وحملية            -
 ؛)مطبوعة وإذاعية

 ، مستشار خاص ومستشار للسياسات العامة
 ٢٠٠١ليه يو/ متوز- ١٩٩٩فرباير /شباط

مكتب /وزارة خارجـية الواليات املتحدة، املكتب املعين بقضايا جرائم احلرب         
 )منتدب من وزارة العدل(الوزير 

 حكومة الواليات املتحدة    حتديد تصدي  قام بوضع سياسات عامة وساعد يف        -
النـتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف مناطق الصراعات يف      ل

 ؛ء العاملمجيع أحنا
 يف أوروبا وأفريقيا وآسيا من أجل تعزيز املبادرات املتخذة          ة املناطق املتأثر   زار -

 .شارك يف مفاوضات لدعم مواقف حكومة الواليات املتحدةووبناء حتالفات؛ 
 ، وزير العدللوكيلمساعد خاص 

 ١٩٩٩فرباير / شباط-١٩٩٩يناير /كانون الثاين
  وزير العدل، الشعبة اجلنائيةوكيلة، مكتب وزارة العدل يف الواليات املتحد

 .العدليف جمال ساعد يف بلورة مبادرات دولية  -
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 ،رائم احلربيف قضايا متعلقة جب  عاممدع/حمامي ادعاء
 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول- ١٩٩٦ وماي/أيار

 األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
 الهاي، هولندا/أروشا، ترتانيا/ندا، كيغايل، روا العاممكتب املدعي

قضية حماكمة متعلقة ب، باالدعاء يف اً رئيسياً عامياًاضطلع بنجاح، بصفته مدع -
على الصعيد العاملي؛ واضطلع باالدعاء يف      هي األوىل من نوعها     إبـادة مجاعية    

قضـايا جـرائم ضـد اإلنسـانية وجرائم حرب ارتكبت يف إقليم رواندا يف               
 ؛١٩٩٤عام 

روبا وأمريكا الشمالية وأشرف على حتقيقات      و أفريقيا وأ  م بزيارات إىل   قـا  -
 .أجريت يف مجيع أحنائها

 ، مستشار قانوين خاص
 ١٩٩٥مايو / أيار- ١٩٩٥أبريل /نيسان

 قام بتقييم نظام العدالة يف البلد       : رواندا ، كيغايل - حكومـة الواليات املتحدة   
  هذا الصدد؛ يفعقب انتهاء احلرب وساعد يف وضع خطة عمل

 .مع ممثلي رواندا واألمم املتحدة وممثلي البلدان املاحنةاضطلع باملشاورات والتنسيق  -
 االحتاديمساعد املدعي العام 

 ١٩٩٦مايو / أيار- ١٩٩٤أغسطس /آب
 املخدرات، فرع، االحتاديمكتب املدعي العام /وزارة العدل يف الواليات املتحدة

 كاليفورنيااحملكمة االحتادية املركزية ب
شبكات متعلقة ب االدعاء وأشرف على التحقيقات يف قضايا       هـام   اضـطلع مب   -

 الضلوع يف عمليات هتم وجهت إليهم جرمنيمبو دولية ووطنية لتجارة املخدرات
 .وغسل األموال تجارة املخدراتذات صلة ب ةجسيمإجرامية 

 ،نائب املدعي العام
 ١٩٩٤يوليه / متوز- ١٩٨٩ ديسمرب/كانون األول

 جنلوس، كاليفورنياأ لوس مبحكمةمكتب املدعي العام 
 اإلجراميةمكتب العمليات اخلاصة، شعبة العصابات 

 ١٩٩٤يوليه / متوز- ١٩٩٣مارس /آذار
قتل ذات صلة بعصابات إجرامية، وقتل جرائم االدعاء يف قضايا هام  اضطلع مب -

 ال إراديعمد، وقتل 
 عمليات،المكتب 

 ،١٩٩٣فرباير / شباط- ١٩٨٩ديسمرب /كانون األول
  إينغلوودقطاعمكتب فرع كامبتون، 
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جنايات أو جنح، تشمل القتل العمد،      ملرتكيب    اضطلع مبهام املالحقة القضائية    -
هتريب ، و قاتلواالغتصاب، واالختطاف، والسرقة، واالعتداء باستعمال سالح       
 .اجلرائماملخدرات، والتحايل املتعلق بالرعاية االجتماعية، وغري ذلك من 

 :مهام أخرى
 ، رئيس بعثة
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان- ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 بعثة مراقبة االنتخابات اليت أوفدها املعهد اجلمهوري الدويل إىل نيجرييا
رصد االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف     ل  دولياً  مراقباً ٥٩ يتألف من    قـاد فـريقاً    -

 .املتعلقة هبا املشاكل وتقصي ٢٠٠٧نيجرييا عام 

قـابل مرشـحني وزعماء سياسيني وناخبني ومراقبني دوليني          �
 .وأجرى مشاورات معهم

 ،املدعي العام، والية كاليفورنيا لتقلد منصب مرشح
 ٢٠٠٦مارس / آذار- ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 مؤسسات قام حبملة استكشافية على صعيد الوالية والتقى بناخبني ومديري           -
 .نيوزعماء سياسي

- - - - - 

 

 


